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GUIA DO USUÁRIO
Parabéns pela sua decisão em adquirir o autoteste de HIV!
Saber seu estado sorológico em relação ao HIV é importante para a sua saúde,
para a saúde de sua família e para a sua tranquilidade.
O Autoteste HIV Detect Oral é um autoteste para detecção do vírus HIV que
proporciona um resultado rápido e confiável em 20 minutos.
As instruções de uso devem ser lidas inteiramente antes da realização do teste
e todas as suas informações devem ser seguidas rigorosamente para obtenção
de um resultado confiável.
Caso uma pessoa não esteja exposta a fatores de risco, a probabilidade que
tenha o vírus do HIV é bastante baixa, mas aconselhamos realizar o teste
regularmente para conhecimento e proteção da sua saúde. Se o resultado
do teste for positivo, um médico ou um serviço de saúde especializado deve
confirmar o resultado do teste através de um teste confirmatório.
Atualmente os avanços nas opções de tratamento para o HIV tem proporcionado
aos portadores do vírus uma vida longa e normal após um diagnóstico rápido do
HIV.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE FAZER O TESTE?
Ligue em nosso telefone gratuitamente (0800 030 2510), ou para o disque
saúde (136) a qualquer hora para qualquer pergunta sobre:
• Como usar o teste.
• Como ler o resultado do teste.
• O que fazer se não estiver seguro do resultado do teste.
• O que fazer quando souber o resultado do teste.
• Como buscar um médico ou um serviço de saúde especializado para realizar o
teste confirmatório e para conhecer as opções de tratamento.

Todas as chamadas são confidenciais.
Temos uma equipe capacitada composta por enfermeiros, farmacêuticos e
assistentes sociais sempre prontos para te atender!
Ou visite o site www.hivdetect.com.br para obter mais informações sobre:
• HIV/AIDS.
• Informações do produto.
• Como fazer o teste.
• Vídeo sobre como usar o produto.
Se o usuário tiver alguma dificuldade na leitura, solicite auxílio a uma pessoa
próxima para o entendimento das informações.
Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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O QUE VOCÊ DEVE CONSIDERAR ANTES DE REALIZAR O
AUTOTESTE PARA HIV?
Provavelmente você se preocupa se corre o risco de ter HIV e qual será o
resultado do seu teste. Isso é normal, ao tomar a decisão de se informar sobre
seu estado sorológico em relação ao HIV, você deu um grande passo para
proteção da sua saúde. Independentemente do resultado do teste, é importante
saber sobre seu estado sorológico em relação ao HIV.
É importante saber que pode haver uma diferença de tempo para detecção do
vírus HIV em seu organismo e no organismo de outra pessoa. Esse período é
usualmente chamado de janela de soroconversão ou janela imunológica.
Durante a janela imunológica, o teste não é capaz de detectar a infecção. Assim,
os resultados serão negativos, mesmo se a pessoa estiver infectada pelo vírus.
Como ocorre com todos os testes, existe a possibilidade de um resultado falsonegativo. Se realizar o teste entre 30 a 90 dias após a exposição ao fator de
risco e o resultado for negativo, você deve fazer outro teste após 30 a 90 dias
do fator de risco. Isso reduzirá a possibilidade de um resultado falso-negativo.
É importante lembrar de que não se deve correr riscos desnecessários entre a
realização de um teste e outro.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

O QUE É UM FATOR DE RISCO?
O fator de risco é definido como qualquer atividade que pode aumentar o risco
de infecção pelo HIV.
Listamos abaixo alguns fatores de risco de contaminação pelo HIV:
• Sexo (vaginal, anal ou oral) com mais de uma pessoa.
• Sexo com alguém positivo para HIV ou com alguém cujo estado sorológico em
relação ao HIV é desconhecido.
• Sexo sem o uso adequado do preservativo.
• Compartilhar agulhas ou seringas.
• Uso de drogas ilícitas ou esteroides injetáveis.
• Sexo por dinheiro.
• Se você foi diagnosticado ou passou por tratamento por hepatite, tuberculose
ou outra doença sexualmente transmissível como a sífilis.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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É IMPORTANTE SABER
O que é o HIV?
Em termos médicos, o HIV é a sigla do Vírus da Imunodeficiência Humana.
Isso significa que o HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico humano
e diminui a capacidade de combater os microrganismos e proteger contra o
câncer. Os microrganismos podem provocar infecções potencialmente mortais
na pessoa que tem o sistema imunológico debilitado pelo HIV.

HIV e a AIDS
Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. O HIV é o vírus que, se não
tratado, pode causar a AIDS ou “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”.
A AIDS é uma enfermidade muito grave, em que a infecção crônica por HIV
atinge o sistema imunológico, facilitando que a pessoa adquira várias doenças,
podendo levar a morte devido à suas complicações.
Há muitas pessoas que são HIV positivas que vivem anos sem apresentar
sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o vírus a outros
através de atividades que aumentam o risco de propagação do vírus, como
relação sexual desprotegida ou compartilhamento de agulhas e seringas.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Na atualidade não existe nenhuma cura para o HIV nem para a AIDS, mas o
tratamento médico e mudanças saudáveis no estilo de vida podem ajudar a
preservar a saúde e melhorar a qualidade de vida.

Quem pode ser infectado pelo HIV?
Qualquer pessoa pode ser infectada pelo HIV; homens, mulheres e crianças,
pessoas de qualquer idade, raça ou grupo étnico, religião, classe econômica ou
orientação sexual.
De acordo com o Boletim Epidemiológico HIV-AIDS – 2014, há mais de 700.000
pessoas contaminadas com o HIV no Brasil. De cada 5 pessoas, 1 não sabe que
está contaminada.

Você pode ajudar a prevenir a disseminação do HIV?
SIM. Você pode ajudar a prevenir a disseminação do HIV.
O HIV é transmitido de uma pessoa a outra durante atividades que podem ocorrer
contato de sangue, sêmen ou secreções vaginais. O HIV não é transmitido por
saliva, suor e lágrimas. Você pode ajudar a prevenir a disseminação do HIV
usando preservativos de maneira correta durante as relações sexuais, não
usar drogas ilícitas, não compartilhar agulhas e seringas e conversar com seus
parceiros sexuais e amigos para que eles possam fazer o mesmo.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Todas as pessoas deveriam realizar o teste para HIV pelo menos uma vez. E
qualquer pessoa que se comporta de acordo com os fatores de risco deve fazer
o teste com regularidade.

Como se contrai HIV?
O HIV pode ser contraído por entrar em contato com esses materiais biológicos
contaminados:
• Sangue: O HIV se encontra no sangue, de maneira que qualquer coisa que
entre em contato com o sangue de outra pessoa, como compartilhar agulhas
ou seringas, pode transmitir o vírus.
• Sêmen e secreções vaginais: devido ao vírus se encontrar no sêmen e nas
secreções vaginais, a menos que se use um preservativo de maneira correta,
todas as vezes que tiver relações sexuais, ele pode ser transmitido por sexo
vaginal, anal ou oral.
• Leite materno: O vírus também pode ser transmitido da mãe infectada para
seu filho através da amamentação pelo leite materno.
• Os recém nascidos podem ser infectados por mães positivas para o HIV devido
à exposição ao sangue ao nascer.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

O HIV não se transmite por:
• Ar ou água.
• Insetos, como moscas ou mosquitos.
• Saliva, lágrimas ou suor. Não há nenhum caso documentado de que o HIV seja
transmitido pela saliva.
• Contato superficial como dar a mão.
• Beijo. Não há nenhum caso documentado de que o HIV seja transmitido pela saliva.
• Abraço.
• Compartilhar ambientes em casa, no trabalho ou no lazer.
• Conversar de perto.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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SINAIS E SINTOMAS
Posso perceber que alguém tem HIV?
Posso perceber que tenho HIV?
NÃO. A única maneira de saber com certeza é através do teste para HIV. As
pessoas que tem HIV podem se sentir, viver e agir como as pessoas que não
tem o vírus do HIV.
Lembre-se: 1 a cada 5 pessoas que são positivas para o HIV não sabem que
estão infectadas.

Proteção e prevenção

A contaminação pelo vírus pode ser prevenida.

Como você pode se prevenir contra o vírus do HIV?

• Sempre use preservativo durante o sexo vaginal, anal e oral.
• Converse com seus parceiros sexuais sobre o HIV e pergunte a eles sobre seu
estado sorológico e se já realizou algum teste de HIV.
• Não use drogas ilegais, especialmente as drogas injetáveis.
• Não tenha relação sexual com um novo parceiro(a) sem que ambos tenham
feito antes o teste de HIV.
• Não compartilhe agulhas e seringas.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

CONHECENDO O TESTE
Identificando os componentes do kit
Componentes do kit:
1) Swab para coleta da amostra.

2) Tubo com solução diluente.

3) Tira teste.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

13

4) Saco para descarte

5) Cartão de Resultado
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

6) Instrução de uso

7) Guia do usuário

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Não abra nenhuma embalagem dos componentes do kit antes de ler todo o
guia do usuário e a instrução de uso.
O Autoteste HIV Detect Oral é um autoteste para detecção do vírus HIV que
proporciona um resultado rápido e confiável em 20 minutos.
O guia do usuário e a instrução de uso devem ser lidas inteiramente antes
da realização do teste e todas as suas informações devem ser seguidas
rigorosamente para obtenção de um resultado correto.
A maioria das pessoas se sentem um pouco nervosas quando vão realizar o
teste de HIV. Mas se o nervosismo for muito a ponto de atrapalhar a realização
do teste, talvez seja mais apropriado esperar se acalmar para a realização do
teste ou ir em um médico ou serviço de saúde especializado para fazê-lo.
O paciente deve ser orientado a não comer, beber, fumar, nem usar
produtos para higiene oral (como enxaguante bucal, pasta de dente ou tira
branqueadora) 30 minutos antes da realização do teste.
• Deve-se realizar limpeza bucal com água (realizando bochechos) antes da
coleta.
• Qualquer produto dental, como dentaduras ou qualquer outra coisa que
cubra as gengivas devem ser retirados.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

OBS: Essas orientações são importantes para realização do teste HIV Detect
Oral, mas, de maneira geral, não interferem no resultado do teste.
Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o teste.
Não coma nenhum componente do kit. Caso algum componente do kit seja
ingerido, procure o posto de saúde mais próximo.
O líquido do tubo da solução diluente não é tóxico. Mas caso o líquido caia
em sua pele, lave imediatamente com água e sabão. E caso o líquido seja
ingerido procure o posto de saúde mais próximo.
Não use este teste se o Swab para coleta da amostra tiver sido exposto a
produtos de limpeza.
Não coloque o Swab para coleta da amostra no tubo teste com solução
diluente antes de passá-lo na gengiva.
Deixe todos os componentes do kit longe de crianças e animais de estimação.
Sempre consulte a instruções de uso se tiver alguma dúvida.
Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o teste.
Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

17

REALIZANDO O TESTE
A) Preparando o teste
Advertências e precauções:
Não abra as embalagens de nenhum componente do teste antes de ler todo o
guia do usuário e a instrução de uso.
Busque um lugar bem iluminado onde possa estar tranquilo por pelo menos 20
minutos. É importante realizar o teste em um lugar bem iluminado.
Você deve ter um relógio ou um cronômetro com a capacidade de contar de
20 a 30 minutos.
Pode ser útil ter um telefone por perto para falar diretamente com uma pessoa
que lhe dê apoio.
Se você já é positivo para HIV ou está em tratamento para HIV não aconselhamos
a realização do teste.
Se você participou de algum ensaio clínico de vacina contra o HIV, é possível que
obtenha um resultado positivo com este teste, mas possivelmente não significa
que está infectado pelo HIV. Você deve continuar investigando junto com o seu
grupo de estudo.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Não use o teste se ele estiver sido aberto ou se falta algum componente do kit.
Não use o teste após a data de vencimento indicada na embalagem.
Antes de fazer o teste:
Não coma, beba, fume, nem use produtos para higiene oral (como enxaguante
bucal, pasta de dente ou tiras branqueadoras) 30 minutos antes da realização
do teste.
Retire qualquer produto dental, como dentaduras ou qualquer outra coisa que
cubra as gengivas.
Não use o teste se ele tiver sido exposto a produtos de limpeza.
Não use o teste se não tiver sido armazenado em temperaturas entre 2 e 30ºC.
Faça bochechos com água durante 1 minuto para auxiliar na limpeza
bucal antes de iniciar o teste.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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B) Iniciando o teste:
1) Pegue o tubo com solução diluente e inverta o tubo 3 vezes para misturar
bem.

2) Retire suavemente a tampa do tubo, tomando cuidado para não derramar
o líquido.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

3) Coloque o tubo com solução diluente no local indicado no cartão de resultado.

Caso o líquido seja derramado, o TESTE NÃO PODERÁ SER UTILIZADO. Outro
kit deverá ser obtido para realização do teste.
O líquido da solução diluente não é tóxico. Mas caso o líquido caia em sua
pele, lave imediatamente com água e sabão. E caso o líquido seja ingerido
procure o posto de saúde mais próximo.
Deixe os componentes do kit longe de crianças e animais!

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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C) Coleta da amostra:
1) Abra a embalagem que contém o Swab para coleta de amostra.
OBS: Não toque a área de coleta com os dedos.
área
para coleta

2) Passe suavemente o Swab sobre a gengiva superior 10 vezes, indo de um
canto a outro. Esse processo deve durar 30 segundos.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

3) Depois, passe o Swab sobre a gengiva inferior 10 vezes, indo de um canto a
outro. Esse processo deve durar 30 segundos.

Certifique que a coleta seguiu RIGOROSAMENTE o procedimento acima. Se
não tiver certeza, repita o procedimento da coleta.
Resultados falso-negativos podem ocorrer caso a coleta não tenha sido
realizada corretamente.
As instruções devem ser seguidas rigorosamente para obter um resultado
confiável.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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D) Coloque o Swab no tubo com a solução diluente
1) Coloque o Swab para coleta de amostra no tubo com solução diluente e faça
movimentos leves para cima e para baixo, encostando o Swab na parede do
tubo por 10 vezes, para que a amostra seja misturada na solução diluente.
Ao retirar o Swab, pressioná-lo na parede do tubo para deixar todo o líquido
contido nele na solução diluente.
Esse processo deve durar cerca de 45 segundos.

• O tubo com a solução diluente poderá ser retirado do local indicado no cartão
de resultado para este procedimento. VOLTAR PARA O LOCAL INDICADO
POSTERIORMENTE.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

2) Remova o Swab para coleta de amostra.

Se o líquido ficar muito turvo pode indicar má higienização da boca e gengiva.
O teste pode não funcionar corretamente. Descarte o teste e repita com um
novo kit.

E) Inserindo a tira teste
1) Retire a tira teste da embalagem de alumínio.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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2) Tome cuidado para não tocar a área abaixo das setas (

MAX).

3) Insira a tira teste no tubo contendo a amostra misturada com a solução
diluente com a seta apontada para baixo, como na figura, na direção da amostra.
Não permita que o nível de amostra ultrapasse a linha MAX.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

4) Comece a contar o tempo. Deixe a tira teste por 20 minutos dentro do
tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente, conte o tempo
utilizando relógio ou cronômetro, por exemplo o do celular.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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5) Retire a tira teste após 20 minutos e coloque no local demarcado no cartão
de resultado e realize a leitura.
Não leia o resultado antes de transcorridos 20 minutos do teste, pode
indicar um resultado incorreto.

O resultado deve ser lido entre 20 e 30 minutos, a leitura após 30 minutos
pode indicar um resultado incorreto.

20
30

20

ESPERAR
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LER
20 MINUTOS

NÃO REALIZAR A LEITURA
APÓS 30 MINUTOS

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Descarte o teste após 30 minutos.
Resultados interpretados após 30 minutos podem estar incorretos.

F) Leitura dos resultados
Resultado NEGATIVO
Se somente uma linha aparecer na região do controle (C), a ausência de
coloração na região do teste (T) indica que o resultado é NEGATIVO.

Resultado POSITIVO
Se duas linhas aparecerem, uma na região do controle (C) e uma na região do
teste (T), ainda que fraca ou muito fraca, é possível que tenha o vírus HIV.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Resultado INVÁLIDO
Se a linha controle (C) não aparecer, o teste é inválido mesmo com o
aparecimento da linha T. A linha controle deverá sempre aparecer se o
procedimento for realizado adequadamente. Repetir o teste com um novo kit.

Saiba mais sobre a interpretação dos resultados no item INTERPRETAÇÃO
DOS RESULTADOS na página 32 deste guia do usuário.

G) Descarte do teste:
1) Tampe o tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

2) Descarte todo o conteúdo do kit (Swab para coleta de amostra, tira teste,
tubo com amostra e solução diluente, cartão de resultado e caixa) no saco de
descarte que acompanha o kit.

3) Lacre o saco de descarte e jogue em um lixo comum.
Este saco de descarte ajudará a proteger sua privacidade.

A solução diluente não é tóxica. Caso o líquido caia em sua pele, lave
imediatamente com água e sabão.
Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Qual o significado dos resultados?
O que significa um resultado negativo no Autoteste HIV Detect Oral?

Um resultado do teste NEGATIVO tem somente UMA LINHA.
Uma linha na região do controle (C) e NENHUMA linha na região do teste (T)
significa que o resultado do seu teste é NEGATIVO.
Se não aparecer nenhuma linha na região do controle (C), significa que o
seu teste não está funcionando corretamente. Você deve entrar em contato
conosco gratuitamente através do telefone 0800 030 2510.
Igualmente como ocorre com muitos testes, existe a possibilidade de um
resultado falso-negativo. É necessário que se realize o teste corretamente
para reduzir a probabilidade de um resultado falso.
Se você não tiver sido exposto a nenhum fator de risco nos últimos 30 a 90 dias
e seguiu as instruções do teste corretamente e rigorosamente, então é muito
provável que seu resultado seja realmente negativo para HIV.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Se tiver sido exposto a qualquer fator de risco nos últimos 30 a 90 dias, você
pode estar no período da janela imunológica. Esse período, também chamado
de período de soroconversão é quando uma pessoa foi infectada pelo HIV mas
os testes ainda não conseguem detectar a infecção.
Se você acha que foi exposto ao HIV nos últimos 30 a 90 dias, sempre é
recomendado realizar um teste de HIV para acompanhamento algum tempo
depois. Você deve realizar um teste de HIV depois de 30 a 90 dias de exposição
a qualquer fator de risco. Se continuar exposto a fatores de risco de infecção por
HIV, você deve realizar o teste com regularidade.
Este teste não deve ser usado para tomar decisões sobre condutas que
podem expô-lo a fatores de risco de infecção por HIV. Consulte a lista sobre
os fatores de risco no item “O QUE É UM FATOR DE RISCO?”, página 7.
O que devo fazer se o resultado do meu teste for negativo?
Essa é uma decisão pessoal. Mas aconselhamos conversar sobre o resultado do
teste com seu parceiro(a) ou pessoas próximas a você. Tenha consciência que
este ato poderá ajudar outras pessoas a saber sobre a importância do teste e
saber o seu estado sorológico do HIV.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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O teste pode apresentar um resultado falso-negativo?
SIM. Apesar de sua eficácia, o teste pode apresentar resultados falso-negativos
em alguns casos. Nestes casos, é importante a realização de um novo teste.
Algumas das causas de ocorrências de resultados falsos-negativos são:
• Realizar o teste antes de transcorridos 30 dias de exposição ao fator de risco;
• Leitura incorreta do resultado;
• Não seguir rigorosamente as instruções de uso do teste;
• Coleta incorreta do fluído oral, entre outras causas.
O que devo fazer para continuar sendo negativo para HIV?
É importante evitar a exposição aos fatores de risco do HIV que aumentem a
probabilidade de se infectar por HIV.
Consulte a lista sobre os fatores de risco no item “O QUE É UM FATOR DE RISCO?”,
na página 7.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Se fiz o teste de HIV e o resultado foi negativo, significa que meu parceiro(a)
também é negativo para HIV?
NÃO. Ainda que você conheça muito bem seus parceiros sexuais ou pessoas
com quem você compartilha agulhas ou seringas, é importante saber com
certeza se eles são negativos para HIV e a única maneira de saber é através da
realização do teste de detecção do HIV.
Muitas pessoas pensam que não estão infectadas com HIV porque acreditam
que o vírus não pode ser passado para elas. Aproximadamente 1 a cada 5 pessoas
que são positivas para o HIV não sabem que são positivas. A única maneira de
saber com certeza é realizando um teste de detecção do HIV.
Antes de participar de qualquer atividade que tenha o risco de transmissão do
HIV, pergunte a seus parceiros(as) sexuais e/ou pessoas que compartilham
agulhas e seringas com você sobre seu estado sorológico em relação ao HIV.
O que eu posso fazer para ajudar a prevenir a disseminação do HIV?
O HIV é transmitido de uma pessoa a outra durante atividades que podem ocorrer
contato com sangue, sêmen e secreções vaginais. Você pode ajudar a prevenir a
disseminação do HIV usando preservativo de maneira correta em todas as relações
sexuais, não usar drogas ilícitas e nem compartilhar agulhas e seringas. Você pode
também conversar com seus parceiros(as), amigos e familiares a fazer o mesmo.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Todas as pessoas devem realizar o teste pelo menos uma vez. E as pessoas que
são expostas constantemente a fatores de riscos devem realizar o teste com
regularidade.
O que significa um resultado positivo no Autoteste HIV Detect Oral?

Um resultado do teste POSITIVO tem DUAS LINHAS.
Uma linha na região do controle (C) e uma linha na região do teste (T) significa
que o resultado do seu teste é positivo.
Qualquer intensidade da linha de teste, ainda que pouco visível, significa que
você pode ter o vírus HIV.
Se tiver um resultado positivo, você deve realizar um teste confirmatório.
Procure um médico ou um serviço de saúde especializado para confirmar o
resultado do Autoteste HIV Detect Oral.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Se não aparecer nenhuma linha na região do controle (C), significa que o
seu teste não está funcionando corretamente. Você deve entrar em contato
conosco gratuitamente através do telefone 0800 030 2510.
É possível que você tenha HIV...
Por mais que o HIV seja uma infecção grave, muitas pessoas com HIV vivem
uma vida longa e saudável graças aos tratamentos novos e eficazes.
Pode ser angustiante obter um resultado positivo no teste de HIV, mas fique
calmo e procure um médico ou um serviço de saúde especializado para
confirmar o resultado, só assim você saberá com certeza se tem HIV.
Antes de fazer qualquer outra coisa, leia todo este guia para entender melhor o
que seu resultado significa para você e o que deve fazer a seguir.
O que devo fazer se o resultado do meu teste for positivo?
• É importante comunicar ao seu médico ou procurar um serviço de saúde
especializado e informar sobre o resultado positivo do HIV que você obteve realizando
o Autoteste HIV Detect Oral. Será necessário realizar um teste de confirmação.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Se o teste de confirmação também for positivo, seu médico explicará sobre
todos os tratamentos disponíveis e te informará sobre todos os cuidados
necessários que você deve ter para conservar a sua saúde. É muito importante
procurar um médico mesmo que você não se sinta doente.
• Não faça nada que pode colocar outras pessoas em risco de se infectarem por
HIV antes da confirmação do seu resultado. Consulte na página 7 alguns fatores
de risco que você deve evitar.
Devo informar a alguém sobre o resultado do meu teste?
Essa pergunta é uma decisão pessoal e caso você não se sinta seguro em relação
a isso, converse com seu médico, ele pode te ajudar a tomar essa decisão.
Mas sempre lembre que algumas pessoas podem estar ao seu lado te apoiando:
• Seu parceiro(a);
• Amigos;
• Familiares;
• Médico de confiança.
Também existem grupos de apoio para o HIV. Seria bom conversar com o
psicólogo ou assistente social dos grupos de apoio sobre seu estado sorológico
em relação ao HIV.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Se você tem perguntas sobre como encontrar um lugar onde pode fazer
um teste de confirmação do HIV ou sobre os resultados do seu teste, ligue
gratuitamente para 0800 030 2510 ou para o disque saúde (136).
O que seu médico irá fazer se você for positivo para HIV?
Se o resultado do seu teste confirmatório for positivo para HIV, NÃO significa
que você tem AIDS ou que um dia poderá ter. A AIDS é uma doença muito grave,
em que a infecção crônica por HIV causa um dano considerável no seu sistema
imunológico. A detecção precoce do HIV e tratamentos adequados podem
ajudar a prevenir que o HIV se transforme em AIDS.
Seu médico ou o serviço de saúde especializado irá solicitar vários exames
para determinar seu atual estado de saúde e possivelmente irá prescrever
medicamentos para combater o HIV. Também é possível que ele(a) lhe
recomende um médico especializado em HIV.
Os novos tratamentos farmacêuticos contra o HIV estão consideravelmente
avançados em relação aos primeiros anos da descoberta da doença e podem te
ajudar a conservar sua saúde.
O teste pode apresentar um resultado falso-positivo?
SIM. Apesar de sua eficácia, o teste pode apresentar resultados falso-positivos
em alguns casos. Nestes casos, é importante a realização de um novo teste.
Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Em alguns casos, devido às limitações de cada teste, e assim como todos os testes
para diagnóstico, os testes podem apresentar resultados falso-positivos. Por
isso, é importante o paciente se submeter a um segundo teste complementar.
Algumas das causas de ocorrências de resultados falso-positivos são:
• Leitura incorreta do resultado;
• Não seguir rigorosamente as instruções de uso do teste;
• Se tiver participado de algum estudo clínico de vacina contra HIV;
• Coleta incorreta da amostra, entre outras causas.
O que significa um resultado inválido no Autoteste HIV Detect Oral?
Se a linha controle (C) não aparecer, o teste é inválido mesmo com o
aparecimento da linha T. A linha controle deverá sempre aparecer se o
procedimento for realizado adequadamente. Repetir o teste com um novo kit.

Onde posso encontrar mais informações sobre o HIV?
Para obter mais informações e falar com um enfermeiro, farmacêutico ou
assistente social, ligue grátis para 0800 030 2510 ou entre em nosso site
www.hivdetect.com.br
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

PERGUNTAS FREQUENTES
Por que fazer o teste?
Saber do contágio pelo HIV precocemente aumenta a expectativa de vida do
soropositivo. Quem busca tratamento especializado no tempo certo e segue as
recomendações do médico ganha em qualidade de vida. O Autoteste HIV Detect
Oral é um autoteste de diagnóstico in vitro do HIV em fluido oral. Este teste de
detecção do HIV funciona analisando se seu corpo (anticorpos) estão tentando
combater o vírus do HIV. Um resultado positivo é preliminar e é necessário fazer um
teste confirmatório.
Com que frequência devo fazer o teste de HIV?
A frequência com que você deve fazer o teste de HIV depende das suas circunstâncias.
Se você nunca fez nenhum teste de HIV, você deve fazer pelo menos uma vez.
É recomendado a realização do teste pelo menos uma vez por ano se você realizar
atividades que podem te expor aos fatores de risco.
Se você foi exposto a atividades que podem resultar em uma infecção pelo vírus
HIV, deve realizar o teste 30 dias após a data de exposição ao fator de risco. Se você
acha que corre o risco de infecção por HIV, você deve fazer o teste com regularidade.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Quais atividades me colocam em risco de contrair HIV?
Listamos abaixo alguns fatores que aumentam o risco de contaminação pelo HIV:
• Sexo (vaginal, anal ou oral) com mais de uma pessoa.
• Sexo com alguém positivo para HIV ou com alguém cujo estado sorológico em
relação ao HIV é desconhecido.
• Sexo sem o uso adequado do preservativo.
• Compartilhar agulhas ou seringas.
• Uso de drogas ilícitas ou esteroides injetáveis.
• Sexo por dinheiro.
• Se você foi diagnosticado ou passou por tratamento por hepatite, tuberculose
ou outra doença sexualmente transmissível como a sífilis.
Quanto tempo tenho que esperar para fazer o teste após a exposição ao
fator de risco?
Estes teste detecta a infecção do HIV se for utilizado entre 30 a 90 dias após a
exposição ao fator de risco. Se quiser realizar o teste antes de transcorridos os 30 a
90 dias após a exposição ao fator de risco, deve consultar um médico ou um serviço de
saúde especializado.
Por que não é aconselhável a realização do teste pouco depois da exposição
ao fator de risco?
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Quando a pessoa é infectada pelo HIV, o organismo começa a se defender contra o
vírus, produzindo anticorpos. Esses anticorpos podem ser detectados no sangue
ou em fluidos orais. O corpo demora aproximadamente 30 dias para produzir os
anticorpos em uma concentração suficiente para serem detectados, por isso não é
aconselhável a realização do teste pouco tempo depois da exposição ao fator de risco.
Alguém pode me ajudar com instruções de como realizar este teste
corretamente?
SIM. A central de apoio do Autoteste HIV Detect Oral atende 24 horas por dia,
7 dias por semana no número gratuito 0800 030 2510. Um farmacêutico,
enfermeiro ou assistente social irá lhe ajudar com o esclarecimento de qualquer
dúvida sobre a realização do teste. Além disso você pode visitar o site
www.hivdetect.com.br e ver o vídeo explicativo do teste. Todas as ligações são
totalmente confidenciais.
Alguém pode me ajudar a ler e interpretar o resultado do meu teste?
SIM. A central de apoio do Autoteste HIV Detect Oral atende 24 horas por dia,
7 dias por semana no número gratuito 0800 030 2510. Um farmacêutico,
enfermeiro ou assistente social irá lhe ajudar com o esclarecimento de qualquer
dúvida sobre a leitura e interpretação dos resultados do teste. Todas as ligações
são totalmente confidenciais.
Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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O que significa um resultado negativo?
Um resultado negativo significa que o teste não detectou anticorpos (que seu
organismo produz para combater o vírus) contra HIV. Se já tiver transcorridos 3
meses desde ocorrência do fator de risco e se você tiver seguido todas as instruções
rigorosamente provavelmente você não tem HIV. No entanto como ocorre em
qualquer outro teste, existe a possiblidade de um resultado falso-negativo. É
importante que se faça o teste corretamente para reduzir a probabilidade de um
resultado falso. Se não tiver transcorridos 30 dias da exposição ao fator de risco,
espere mais um pouco e realize o teste após este tempo. Para reduzir a possibilidade
de um resultado falso, é importante que se realize o teste de maneira correta.
O que devo fazer se meu resultado for negativo?
Consulte o item “INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS” na página 32 e leia com
atenção sobre o que significa um resultado negativo no Autoteste HIV Detect
Oral. Se você acha que corre o risco de infecção por HIV, você deve fazer o teste
com regularidade.
O resultado do meu teste me dirá se posso ter relações sexuais sem
preservativo e não correr risco?
NÃO. Este teste não deve ser usado para tomar decisões sobre condutas que
podem te expor a um maior risco de infecção por HIV como, por exemplo, ter
relações sexuais sem proteção.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

Se fiz o teste de HIV e o resultado foi negativo, significa que meu parceiro(a)
também é negativo para HIV?
NÃO. Ainda que você conheça muito bem seus parceiros sexuais ou pessoas
que você compartilha agulhas ou seringas, é importante saber com certeza se
eles são negativos para HIV e a única maneira de saber é através do teste para
detecção do HIV. Muitas pessoas pensam que não estão infectadas com HIV
porque acreditam que o vírus não pode ser passado para elas. Aproximadamente
1 a cada 5 pessoas que são positivas para o HIV não sabem que são positivas.
A única maneira de saber com certeza é realizando um teste de detecção do
HIV. Antes de participar de qualquer atividade que tenha o risco de transmissão
do HIV, pergunte a seus parceiros(as) sexuais e/ou pessoas que compartilham
agulhas e seringas com você sobre seu estado sorológico em relação ao HIV.
O que significa um resultado falso-negativo?
Um resultado falso-negativo significa que a pessoa interpretou o seu resultado
como sendo negativo, mas na verdade a pessoa é positiva para o HIV (ou seja,
está infectada pelo HIV).

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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O que pode levar a um resultado falso-negativo?
Algumas das causas de ocorrências de resultados falso-negativos são:
• Realizar o teste antes de transcorridos 30 dias de exposição ao fator de risco;
• Leitura incorreta do resultado;
• Não seguir rigorosamente as instruções de uso do teste;
• Não esperar 30 minutos depois de comer, beber, fumar ou usar produtos de
higiene oral para realização do teste;
• Se não tiver retirado qualquer produto dental, como dentaduras ou qualquer
outra coisa que cubra as gengivas.
• Coleta incorreta da amostra, entre outras causas.
O que significa um resultado positivo?
Um resultado positivo significa que você pode ter o vírus HIV. Você deve
procurar um médico ou um serviço de saúde especializado para confirmar
seu resultado do Autoteste HIV Detect Oral.
O que devo fazer se meu resultado for positivo?
Você deve procurar um médico ou uma clínica especializada para realizar
um teste confirmatório. Após a realização do teste confirmatório o médico
lhe explicará o que se deve fazer. Consulte o item “INTERPRETAÇÃO DOS
RESULTADOS”, na página 32 e leia com atenção sobre o que significa um
resultado positivo no Autoteste HIV Detect Oral.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

O que significa um resultado falso-positivo?
Um resultado falso positivo significa que a pessoa interpretou o resultado como
sendo positivo, mas na verdade a pessoa é negativa para o HIV (ou seja, NÃO
está infectada pelo HIV).
O que pode levar a um resultado falso-positivo?
Algumas das causas de ocorrências de resultados falso-positivo são:
• Leitura incorreta do resultado;
• Não seguir rigorosamente as instruções de uso do teste;
• Se tiver participado de algum estudo clínico de vacina contra HIV;
• Coleta incorreta da amostra, entre outras causas.
Como posso saber se o teste está funcionado corretamente?
Se o teste estiver funcionando corretamente, você verá uma linha na região do
controle (C) na tira teste. Se não for visualizada nenhuma linha, significa que o
teste não está funcionando corretamente.
O que devo fazer se o teste não estiver funcionando corretamente?
Se acha que seu teste não está funcionado corretamente, ligue gratuitamente
no telefone 0800 030 2510 e uma pessoa especializada lhe ajudará.

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Como posso obter mais informações sobre o HIV/AIDS?
A central de apoio do HIV Detect Oral pode lhe proporcionar maiores
informações sobre o HIV/AIDS. A central de apoio funciona 24 horas por dia, 7
dias por semana nos 365 dias do ano. O número gratuito para ligar para a central
de apoio é 0800 030 2510, acesse o site www.hivdetect.com.br ou ligue para o
disque saúde (136).
Algum medicamento ou droga pode afetar a eficácia do teste?
Até o momento não há provas de que uso de antibióticos ou medicamentos (não
relacionados com o HIV) afetem o resultado do teste, no entanto, os indivíduos
que estão recebendo tratamento para o HIV não devem usar este teste.
É verdade que a saliva pode transmitir o vírus HIV?
O vírus HIV está presente em líquidos secretados pelo organismo das pessoas
contaminadas, como sangue, esperma, secreções vaginais e leite materno. Em
líquidos como saliva, lágrimas e suor também há presença do HIV, porém em
quantidade insuficiente e, por isso, não apresenta risco de transmissão.
É possível viver bem com o HIV?
SIM. Atualmente, existem medicamentos que aumentam a sobrevida dos
soropositivos. É fundamental seguir todas as recomendações médicas e tomar o
medicamento conforme a prescrição. Há, também, outras atitudes que oferecem
qualidade de vida, como praticar exercícios e ter uma alimentação equilibrada.
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).

ANOTAÇÕES:

Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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Qualquer dúvida na realização e no resultado do teste, ligue gratuitamente para o telefone 0800 030 2510,
temos uma equipe capacitada para atendê-lo 24 horas por dia ou ligue para o disque saúde (136).
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